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Velkommen til medlemsmøde

Discovery-Yousee konfilkten
11. november 2019

Hvad sker der

Hvad er op og ned 

Hvad ser vi

Hvad kan jeg gøre som medlem

Hvad kan foreningen gøre

Åben debat 
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Discovery kanalerne udgår

Grundpakken
Kanal5

Mellempakken 
Kanal4
6 eren 
9 eren 
TLC

Fuldpakken 
4 discovery kanaler
2 Eurosport kanaler

Det kommer i stedet

Grundpakken
TV2 Charlie

Mellempakken
TV2 Fri 
TV2 Sport 
TV3 Sport 
TV3 Max 
Viasat Ultra HD

Fuldpakken 
4 Viasat kanaler 
4 C-more kanaler

Discovery kanalerne udgår også fra Bland-Selv pakkerne

Du skal derfor ind og vælge nye kanaler
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Konflikten

Parterne

Yousee & Discovery
Erhvervsvirksomheder
Tjene penge
Til deres aktionærer

Og så er der forbrugerene OS
Det er vores penge de vil have
Men de er blevet uenig om hvem der skal have hvor meget 
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Parternes forretningsmodel

Discovery - Kanaludbyder
Lave TV og sælge det med fortjeneste
Sælge reklamer i og omkring deres udsendelser
Sport => mange seere
Populære udsendelser => mange seere
Mange seere => bedre pris for reklamerne
Mange seere => bedre pris for kanalerne

Stiller krav til bestemte kanaler skal ligge i bestemte pakker
Vil ikke levere kanaler uden være placeret i grundpakkerne

Ellers helt urimelige priser

Parternes forretningsmodel

Yousee Underholdningstjenste
Købe (lave) TV/underholdning/internet og sælge det videre med 
fortjeneste
Mange seere => bedre indkøbs- og driftspriser
MEN nu også Kanaludbyder Xee .

Bestemmer hvilke kanaler der er i pakkerne
Vil ikke levere TV uden Internet

Ellers helt urimelige priser
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Vores forretningsmodel

Sammen køber vi TV og internet 
Mange seere sammen => bedre pris

Medlemmerne ved dog ikke hvad I betaler for de enkelte kanaler
Men kan sammenligne pakkepriserne med konkurenter i området 
eller med hvad det koster uden for antenneforeningen

Og så skal vi have penge til administration, samt til vedligeholdelse 
og udbygning af nettet

Og hvad koster kanalerne så

Uden for den pakkestruktur som vi har

Kanal5 46 kr./md
6 eren 30 kr./md
9 eren 35 kr./md

TV2 23 kr./md
TV2 Charlie 23 kr./md
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holder IKKE!
Yousee 

Vil give forbrugerne valgfrihed
Erstatter Dicovery kanalerne med andre kanaler og prisen sænkes 
ikke

Discovery
Behandles uretfærdigt af Yousee
Det er der ikke noget der hedder i erhvervslivet
Frarøver danskerne muligheden for se landholdsfodbold
Nej det kan ses andre steder bl.a. på deres egen App: D-Play

Parternes argumenter 

Hvorfor?

Kan vi kun gætte på, men
Yousee 

Har egen kanal med fodbold Xee, den skal jo også betales
Ønske om lavere indkøbspriser på Dicovery kanalerne
Ønske om gøre Bland-selv mere attraktivt

Discovery
Ønske om højre salgspris
Krav om kanalplacering i pakkerne 
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Uprofessionel opførsel

Yousee 
Opsiger samarbejdet ved annoncere kanalændringer i pressen

Discovery
Laver offentlig reklamekampange som modsvar

Yderest uprofessionelt af begge parter
Efter kun 5 møder om en kontrakt på + 400 mio. kr.
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Hvad kan jeg gøre?

Købe D-Play App pris 79 kr./md

Skifte leverandør (Stofa) pris minimum 81 kr./md

Leve uden
Vi er jo alle forskellige 

HUSK
Kanaler kan også komme og forsvinde hos andre udbyder
Rettigheder kan også komme og forsvinde på kanaler
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Hvad syntes vores medlemmer?

For mange reklamer
For mange genudsendelser
For meget sport
Sporten er for spredt

MEN der udover ser vi alle forskellige udsendelser

Hvad tror vi på i bestyrelsen?

Internet er vigtigst
Billigere internet

Minimal grundpakke
Vælg-selv TV  

Nemt at være medlem eller ikke være medlem længere
Ingen omkostninger til boks og kort
Hjælp til teknikdelen
Hjælp til WIFI / trådløst internet
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Strategiarbejdet 2018/19

TV
Yousee, Stofa, CanalDigital, NENT, Glenten

Internet
Yousee, Stofa, Asom, KabelPlus, Glenten, Eget

Administration
Yousee, Stofa, Asom, KabelPlus, Glenten, Eget

Teknik 
Dansk Kabel TV, KK Partner, KabelPlus, Infowise 

Hvad kan Vores net gøre?

Skifte leverandør
12 måneder
13 mio. kr.

Bygge ny hovedstation, lægge ny fiber og skifte modem

Højere TV pakke priser
Besvær med at skifte modem
Billigere internet
Større frihed 
Bedre medlemsservice
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Hvad valgte bestyrelsen?

Arbejde videre med Yousee som internet og TV 
leverandører

Udvide samarbejdet til også omfatte administration og 
netservice

Dansk Kabel TV forsat som hovedleverandør af 
opgraderinger og udvidelser

Har det ændret bestyrelsen beslutning?

NEJ

Stadig billigst løsning for medlemmerne og foreningen

Stadig bedst løsning for kunne invester i nettet

Stadig den mest simple løsning for medlemmerne 
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Dialog 
Spørgsmål og meninger
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